
DOELGROEP
Voor iedereen die: 

• jonger is dan 35 jaar

• het lef heeft om een persoonlijke zoektocht aan te gaan

• inzicht wil hebben in zijn/haar valkuilen

• iets wil bijdragen aan de wereld

• zich wil oriënteren op de volgende stap

RESULTAAT VAN HET PROGRAMMA
Na afloop van het programma:

• heb je een exclusief persoonlijk Insights Discovery Profiel

• ken je je talenten en valkuilen

• heb je meer inzicht in je eigen gedrag en dat van 
anderen

• weet je in welke omgeving je het best tot je recht komt

• heb je een plan voor de toekomst

• weet je wat je kunt beïnvloeden en wat niet

• kun je gemakkelijker besluiten nemen

• mag je deelnemen aan ons ‘Life Cycle Coaching’-
programma

DIGITAL NOMADS 
TALENT 
PROGRAM
Zit je even thuis, heb je een sabbatical of ben 
je buiten Nederland en weet je niet wat je 
wilt? Schrijf je dan in voor het Digital Nomads 
Talent Program. Een online training die je helpt bij 
het kiezen van een studie of een werkomgeving 
die bij je past. In dit online programma verdiepen 
we je kennis over jezelf, je persoonlijke en sociale 
vaardigheden en helpen we je te bepalen waar je 
ideale werkomgeving is. 

Heb je een Gap Year omdat je niet weet wat je 
wilt? Ook hierbij kunnen we sturen en helpen. Voor 
aankomend studenten doen we dit programma in 
samenwerking met SudiekKeuzeAdvies.

TIP: Digital Nomads kun je ook volgen tijdens je 
wereldreis. Natuurlijk is het heerlijk om op een 
verlaten strand of berg een beetje voor je uit te staren 
in de hoop antwoorden te vinden in de zee of in de 
lucht, maar omdat één en één twee is, en het ene het 
andere niet uitsluit, is deze training dé manier om 
tijdens je reis in je kracht te komen zodat je na afloop 
niet alleen bruingebrand, maar ook zelfverzekerd op 
het vliegveld staat. 

Nu weet ik in 
ieder geval 
wat ik wil

||
||

Boris

T A L E N T N O M A D S

INTERESSE? 
Schrijf je in via de 

website of mail ons 
voor meer info.

O W N  Y O U R  L I F E . t a l e n t n o m a d s . n l

https://www.talentnomads.nl/life-cycle-coaching
https://www.talentnomads.nl/life-cycle-coaching


DE TRAINING
Inhoud van het programma

• een basis rapport van Insights Discovery

• drie coach online gesprekken 

• opdrachten om je te helpen een keuze te maken  
(m.b.v. inspirerende filmpjes)

• terugkoppeling op je opdrachten

Coachgesprekken en opdrachten
Verspreid over maximaal 3 maanden krijg je drie 
digitale coachgesprekken van een van onze trainers. 
In het eerste gesprek lichten we het Insights Discovery 
toe en ontvang je van ons opdrachten om je leervraag 
scherp te maken. Het tweede en derde gesprek zijn 
afhankelijk van jouw behoefte. Het is immers maatwerk.

Insights Discovery
Insights Discovery is een eenvoudig en toegankelijk 
kleurenmodel dat inzichten geeft over jezelf en 
anderen. Iedereen heeft deze vier kleuren in zich; de 
combinatie van deze vier kleuren maakt ons uniek. 
Deze kleuren verwijzen naar gedragseigenschappen 
die we het liefst of het gemakkelijkst laten zien. Insights 
Discovery gebruikt een kleurentaal die gemakkelijk 
te begrijpen en te onthouden is. Insights Discovery 
helpt je ontwikkeling te versnellen en geeft inzicht in 
je persoonlijke stijl, je belangrijkste sterke en zwakke 
punten en helpt je effectief te communiceren.

SAMENVATTING 
DUUR Deze training duurt gemiddeld drie 

maanden, en is afhankelijk van de tijd 
tussen de coachgesprekken. Jij bepaalt 
zelf het tempo

LOCATIE n.v.t.

INVESTERING € 495,- excl. 21% BTW

Algemene voorwaarden en AVG
Bij onze programma’s zijn de ‘Algemene voorwaarden van Talent Nomads’ 
van toepassing. Wij sluiten aan bij de eisen van de ‘Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG).

Had ik dit 
maar eerder 
gedaan
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Michelle
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